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Llegir i escriure

En català hi ha una sèrie de dites referi-
des a l’escriure que molt poques llen-
gües posseeixen. Nosaltres diem, per 

exemple, “escriure en l’arena”, quan els an-
glesos diuen “escriure en l’aigua” –així ho diu 
l’epitafi del poeta John Keats: “Aquí reposa 
un ésser la vida del qual es va escriure en l’ai-
gua”–, expressió que, de fet, encara és més 
contundent que la nostra, perquè a la sorra 
una escriptura pot romandre un quant temps 
si no fa vent, mentre que a l’aigua no hi ha 
manera ni tan sols de fixar una lletra. 

Quan diem d’algú que “escriu fosc”, volem 
dir que escriu amb un estil que no hi mane-
ra d’entendre-hi res; el contrari és escriure 
“clar”, que també és una metàfora molt òbvia. 
Encara resulta més clara, i patriòtica, l’ex-
pressió “parlar clar i català”, que només té un 
equivalent, que jo sàpiga, en llengua alema-
nya. Per dir una cosa com ara: “Ho diré cla-
rament”, els alemanys fan servir l’expressió 
deutsch, que vol dir alhora “alemany” i “clar”; 
com si els alemanys creguessin que la seva 
llengua “alemanya” (deutsch) és la millor del 
món per dir les coses amb “claredat” (deutsch, 
també). És com si nosaltres, quan volem dir 
que parlarem clar, diguéssim només: “T’ho 
diré català”. No “en” català. Quan als primers 
anys del franquisme, i també els segons, li de-
ien a un català “Hable en cristiano”, els que ho 
deien no sabien que la llengua cristiana per 
antonomàsia sempre havia estat el llatí; co-
sa que ens hauria obligat a respondre a aques-

ta mena d’individus en aquella llengua. Hi ha-
via gent que podia fer-ho. (I encara era pit-
jor.) Però el fet és que, com a llengües filles del 
llatí, tan cristià és el català com el castellà. 

Quant al llegir i l’escriure, l’expressió més 
extraordinària que fem servir en català és: 
“Que el llegir no et faci perdre l’escriure”. Es 
diu de persones que són tan amigues de la lec-
tura i de les belles lletres que, si mai tenen el 
propòsit d’escriure alguna cosa –perquè qui 
llegeix molt acaba tenint un gran domini del 
llenguatge–, ho ajornen sempre, amb l’excu-
sa que llegir és més fàcil, més prudent i més 
alliçonador que escriure. De fet, si a aquells 
que llegeixen tant i tant els succeeix que no 
arriben a escriure, tampoc no passa res. Tots 
els aficionats a escriure, avui més que mai, 
haurien de tenir molt clar que és molt difícil 
superar els enormes autors i autores que ha 
donat la nostra tradició literària. Un que co-
nec i que podria escriure bellament, no fa al-
tra cosa que llegir, i prou. Si l’interpel·len, res-
pon: “Total, ja s’ha escrit molt i molt bé en 
aquest món. No passarà res si jo no ho faig”.✒
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El camí fa pujada i 
me’n vaig a peu

Un caminador 
infatigable anomenat 
Friedrich Nietzsche 
Només s’escriu bé amb els peus. Ai-
xò és almenys el que li passava a 
Nietzsche, que necessitava caminar 
per pensar i, doncs, per escriure. 
“Caminar no és per a Nietzsche, 
com sí ho era per a Kant, allò que el 
distreu de la feina, aquella mínima 
higiene que permet al cos recupe-
rar-se d’haver estat assegut, encor-
bat, doblegat en dues parts –diu 
Frédéric Gros en el llibre Andar. 
Una filosofía (Taurus)–. Per a Nietz-
sche, és la condició de la seva obra. 
Més que el seu esbarjo, o el seu com-
plement, caminar és el seu element 
pròpiament dit”. 

Friedrich Wilhelm Nietzsche 
(1844-1900) va ser un caminador 
infatigable. Feia anar les cames du-
rant estones llargues, de vegades 
per terrenys escarpats. En canvi, 
Immanuel Kant (1724-1804) passe-
java cada dia sens falta però durant 
poca estona, no fos cas que es posés 
a suar. Sortia sempre de casa a les 
cinc en punt (els veïns ho aprofita-
ven per posar els rellotges a l’hora) i 
feia sempre el mateix camí. Es diu 
que només va alterar la rutina en 
dues ocasions: per comprar abans 
l’obra Emili de Rousseau i per infor-
mar-se de l’esclat de la Revolució 
Francesa (aquell 14 de juliol va ajor-
nar la caminada). Els passejos de 
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Kant responien a tres adjectius: 
eren monòtons, regulars i tan ine-
luctables com la posta del sol. 

Pobres artesans i 
comerciants, asseguts 
tot el sant dia 
 
“Només he conegut, al llarg de la 
meva vida, una o dues persones que 
entenguessin què era l’art de cami-
nar, és a dir, l’art de fer camí”. Ho 
afirma Henry David Thoreau (1817-
1862) en un dels seus textos més bo-
nics i coneguts: Caminar, publicat 
per Angle amb traducció i introduc-
ció de Marina Espasa. Un text con-
cebut per ser declamat que arrenca 
amb la següent declaració de prin-
cipis: “Vull dir unes paraules a favor 
de la Naturalesa, de la llibertat ab-
soluta i de l’estat salvatge, en con-
trast amb una llibertat i una cultura 
només civils; vull considerar l’home 
com un habitant, o com una part es-
sencial de la Naturalesa, més que 
com un membre de la societat”. 

A Thoreau li calia com l’aigua 
passar un mínim de quatre hores di-
àries “errant pels boscos, els turons 
i els camps, del tot lliure de les obli-
gacions mundanes”. En el to abran-
dat i provocador que amara la con-
ferència, deixa anar: “Quan a vega-
des algú em recorda que els artesans 
i els comerciants s’estan als establi-
ments no només al matí, sinó tam-
bé a la tarda, asseguts, tants d’ells, 

amb les cames creuades –com si les 
cames haguessin estat fetes per seu-
re-hi al damunt, en lloc de per estar-
se dret o per caminar– penso que es 
mereixen un gran respecte per no 
haver-se suïcidat fa temps”. 

Una activitat física 
que obre la porta als 
pensaments elevats 
 
Com observa Marina Espasa, per a 
Thoreau sortir a estirar les cames 
no era un exercici qualsevol, ni una 
forma saludable de contrarestar el 
sedentarisme. La cosa anava molt 
més enllà. “Caminar, en el sentit 
profund que li dona l’escriptor 
nord-americà, és dirigir-nos als 
boscos salvatges que la mà de l’ho-
me encara no ha pogut domesticar 
i buscar-hi allò que hem perdut com 
a espècie a còpia de fer-nos cultes i 
civilitzats: l’instint, el pensament 
elevat, l’heroisme i la llibertat”. 

Caminar és una activitat física, 
això és evident, però és alhora una 
activitat reflexiva i espiritual –“el 
projecte i l’aventura del dia”, deia 
Thoreau– que ajuda la ment a alli-
berar-se i a tenir pensaments de 
més alta volada. Una mica com ne-
dar, quan fem braçades al mar o a la 
piscina per buidar-nos i reomplir-
nos però no pas per batre marques 
ni per competir amb ningú. Amb 
ningú més que amb els fantasmes 
que portem dins, vull dir.✒
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A mig escriure aquesta secció, rebo un missatge: “Vens a caminar 
pel Park Güell?” Quin greu haver hagut de dir que no


